
Poplatek za odvoz odpadů, za vlastnictví psa 
a za hrobové místo: vybírá se jednorázově.

Vodné a stočné: výběr se bude provádět minimálně 
2x ročně, vždy na základě nahlášených stavů vodoměrů.

Poplatky bude možné i nadále platit stávajícím způsobem 
– tj. v hotovosti ve vyhlášených termínech na OU.

NOVĚ OD ROKU 2021

VÝBĚR POPLATKŮ 
OD ROKU 2021

Od roku 2021 lze platit poplatky i bezhotovostně na účet obce.

Jedná se o všechny vybírané poplatky, tj. za odpad, za psa, 
1x za 4 roky z hrobů a také vodné a stočné.

Kdo má zájem, může za vodné a stočné posílat na účet obce zálohy.

Stejně jako dosud bude minimálně 2x ročně provedeno vyúčtování 
vodného a stočného na základě nahlášených stavů vodoměrů. 
Stavy můžete obci nahlašovat prostřednictvím e-mailu 
poplatky@koldin.cz nebo telefonicky v úředních hodinách na 
pevnou linku OÚ 465 489 112.

Všechny údaje k placení poplatků budou uvedeny na nově 
z ř í z e n é m  „ P o r t á l u  o b č a n a “  n a  w e b o v é  a d r e s e  
https://portalobcana.koldin.cz. 

Odkaz bude umístěn i na webových stránkách obce. Jedná se 
o aplikaci, která umožňuje občanům snadný a rychlý přístup 
k informacím ve vztahu obec – občan. V aplikaci naleznete 
informaci o aktuálním zůstatku vašich místních poplatků 
a ostatních plateb obci. Aplikace rovněž umožňuje provedení 
okamžité platby.

V sekci POPLATKY se zobrazí finanční údaje z informačního 
systému obce. Zde lze kontrolovat své závazky vůči obci a zároveň 
jsou zde uvedeny údaje pro jejich úhradu převodem (číslo účtu, 
var. symbol), platební kartou a též QR kód k platbě.

Pro zájemce o nový portál občana obdržíte přihlašovací a veškeré 
platební údaje. Zájemci se mohou nahlásit na Obecní úřadu Koldín 
nebo e-mailem poplatky@koldin.cz.



Vážení občané,

od 1. ledna 2021 dojde v naší obci ke změně systému odvozu 
komunálního a tříděného odpadu dům od domu. V souvislosti s touto 
změnou mi dovolte, abych vám sdělil několik důležitých informací, 
které přispějí k bezproblémovému odvozu odpadu. Je předpoklad, 
že nový systém zefektivní jednak třídění odpadu a také nenavýší 
celoroční poplatky za odvoz odpadu na osobu v naší obci.

K usnadnění přechodu na zmíněný systém vás žádám, abyste do 
konce měsíce listopadu roku 2020 nahlásili jaké druhy, a velikosti 
popelnic máte k vašemu číslu popisnému. Formu sdělení můžete 
využít osobně v době úředních hodin na místním obecním úřadu nebo 
telefonicky účetní paní Blance Dudkové na telefonní číslo 465 489 
112, případně na e-mail poplatky@koldin.cz. Řádně nahlášené 
popelnice do uvedeného termínu budou firmou Ekola Libchavy 
v předem vám oznámený konkrétní den opatřeny čipem. 
Předpokládaný termín je plánovaný na 17. prosince 2020. 
Po upřesnění termínu budou muset být všechny nahlášené popelnice 
připraveny před vaším domem k řádnému čipování. V příštím roce 
bude tato firma odvážet odpad pouze z těchto popelnic. Rovněž bude 
odvážet tříděný odpad v příslušných plastových pytlích ponechaných 
před vaším číslem popisným. Tento systém funguje již v současné 
době. Čipování popelnic bude plně hradit obec Koldín.

Majitelé rekreačních objektů upozorňuji, že k těmto objektům náleží 
pouze jedna popelnice na komunální odpad, která by s řádným 
tříděním odpadu měla plně postačovat. Do příštích let občany 
upozorňuji, že efekt třídění předejde vážení vašich popelnic, váha 
odpadu/cena za odvoz bude do budoucna v přímé úměře.

Zájemci si mohou na Obecním úřadu v Koldíně za zvýhodněnou cenu 
zakoupit žluté, modré i černé plastové popelnice. Pokud chcete mít 
jednotnou barvu popelnic, musíte je označit štítkem (plast nebo 
papír), štítek si můžete vyzvednout na obecním úřadu.

Nový systém zavádíme z toho důvodu, že stále rostou náklady naší 
obci za uložení komunálního odpadu na skládce. Pro obce, které opad 
netřídí, se poplatek za jeho uložení bude v budoucnu stále zvyšovat. 
Zastupitelstvo obce Koldín nechce jít tímto trendem a navyšovat 
občanům za tuto službu poplatky. Tudíž třídění odpadu se do 
budoucna vyplatí všem a nebude z naší strany nutné přistupovat ke 
zvýšení poplatku pro občany, kteří odpad netřídí.

Starosta obce Petr Vilímek

ODPADY


